
Pomoć djeci 
u kriznim 
situacijama 
u svijetu

rekordnih 1000 tona humanitarne pomoći u jednome mjesecu 
dostavljeno je u kolovozu 2014. u Srednjoafričku Republiku, Irak, 
Liberiju, Palestinu, Južni Sudan i Siriju. 

250 škola i vrtića uključilo se u projekt “Škole za Afriku” i prikupilo 
više od 290.000 kuna za obrazovanje svojih vršnjaka u Burkini Faso.

Gotovo 400.000 kuna prikupljeno je za pomoć djeci u riziku od 
ebole u zemljama Zapadne Afrike. 

za 
najbolji 
Početak 

života

120 patronažnih sestara u zagrebu i splitu dodatno je educirano  
o dojenju prijevremeno rođene djece i djece s teškoćama u razvoju kao  
i pružanju podrške dojenju kroz uključivanje očeva.

Otisnuto je i podijeljeno 1500 primjeraka Priručnika za voditeljice 
grupa za potporu dojenju i 4000 letaka s informacijama o dojenju za 
majke i očeve.

PravosuĐe 
PrilaGoĐeno 
djeci

Obučeno je 39 novih posrednika za provođenje izvansudske 
nagodbe za djecu i mlade u sukobu sa zakonom. 

125 pravosudnih stručnjaka završilo je edukaciju o postupanju s 
djecom žrtvama ili svjedocima kaznenih djela.

Audiovizualnom opremom za snimanje svjedočanstava djece žrtava 
i svjedoka kaznenih djela, vrijednom 180.000 kuna, opremljeni su 
općinski sudovi u Zagrebu i Splitu. U planu je opremanje još osam 
sudova, a ukupna vrijednost opreme je 1,8 milijuna kuna. 

Pomoć 
djeci u 

PoPlavama

4 tone paketa higijenskih potrepština i pitke vode dostavljeno je u 
poplavljena područja.

300 kompleta za pružanje pomoći djeci i odraslima oboljelima od 
dijarejalnih bolesti dostavljeno je u županjsku Posavinu.

Otisnuto je i podijeljeno po 1500 letaka s mjerama zaštite i 
preporukama za odrasle, 1500 letaka za djecu u kriznim situacijama te 
1500 letaka sa savjetima za roditelje o postupku s djetetom oboljelim 
od akutnog proljeva.

za više od 300 djece organiziran je edukativno-zabavni program skrbi u 
trajanju od dva mjeseca, u Gunji i u Pounju tijekom ljeta.

za više od 840 osnovnoškolaca u Dvoru, Hrvatskoj Kostajnici, 
Jasenovcu, Donjim Kukuruzarima, Kalniku i Hrvatskoj Dubici nabavljeni 
su udžbenici. 

Za pomoć poplavljenoj djeci i obiteljima u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini 
i Srbiji prikupljeno je 1,3 milijuna kuna.

Podrška 
udomiteljskim 
obiteljima

87 udomiteljskih obitelji, koje skrbe o stotinjak djece u dobi do 
3 godine, dobilo je krevetiće, kadice, komode za prematanje, 
autosjedalice i drugu opremu za djecu, vrijednu 300.000 kuna. 

205 udomiteljskih obitelji educirano je o udomljavanju romske 
djece kako bi se lakše odlučili pružiti im topao i brižan dom za mirno 
i sretno odrastanje.

uključivanje 
ranjivih 
skuPina 

djece

Više od 6000 djece sudjelovalo je u inkluzivnim projekcijama filmova 
djece i mladih u 10 hrvatskih gradova tijekom šestog Festivala o 
pravima djece.

Za bolje uključivanje romske djece u škole i njihov bolji školski uspjeh 
dodatno je educirano 120 nastavnika, 120 djece i 240 roditelja u Sisku i 
Slavonskom Brodu. 

300 dječjih knjiga, slikovnica i bojanki darovano je romskim obiteljima 
koje žive u teškim materijalnim uvjetima u sklopu kampanje “Čitaj mi!”.

+

+

+

što smo zajedno učinili za djecu u 2014.


